VERDIDOKUMENT FOR STIFTELSEN ROBIN HOOD HUSET
HVEM VI ER
Stiftelsen Robin Hood Huset er selveid, politisk uavhengig og livssynsnøytral. Stiftelsen driver Robin
Hood Huset, et rusfritt møtested, ressurs- og kompetansesenter for fattige og nettverkssøkende i
Bergen og omegn. Stiftelsen skal være en relevant og synlig samfunnsaktør innen sosial- og
velferdsspørsmål. Arbeidet vårt har som mål å bekjempe og begrense effektene av fattigdom og
utenforskap ved å jobbe på individ-, gruppe- og systemnivå.
For stiftelsen er det et sentralt prinsipp at alle som er knyttet til Robin Hood Huset er deltagere og
bidragsytere i et sosialt fellesskap, ikke givere eller mottagere. For å synliggjøre dette har vi valgt
betegnelsen “husvenn” for alle med tilknytning til Robin Hood Huset; det være seg besøkende, frivillige
eller givere.
Arbeidet til stiftelsen bygger på verdiene åpen, styrkende og bevisstgjørende:
Åpen: Robin Hood Huset er et åpent hus hvor alle er velkomne. Vi forventer at alle følger husreglene
om rusfrihet på huset og gjensidig respekt for hverandre. Det stilles ingen inngangsspørsmål for å
komme til Robin Hood Huset, alle som ønsker å benytte tilbudene får selv definere seg inn. Tilbudene
på huset er gratis og uten behovsprøving. Robin Hood Huset åpner for møter mellom mennesker og
gir en arena for fellesskap og deltagelse. Vi møter alle med omsorg, vennlighet og respekt. Stiftelsen
er åpen for omstilling overfor endrede behov i samfunnet.
Styrkende: Robin Hood Huset bidrar til å styrke sine husvenner gjennom næring til vekst og utvikling.
Stiftelsen og møtestedet styrkes av det brede spekteret av bakgrunn, erfaring og kunnskap blant våre
husvenner. Vi styrker menneskers kompetanse gjennom mulighet for inkludering og aktivitet, og vi
tilrettelegger for likemannsarbeid. Robin Hood Huset styrker vanskeligstiltes mulighet for sosiale
fellesskap og sosial kapital. Vi styrker målgruppens stemme gjennom å stimulere til økt
samfunnsdeltagelse og synlighet.
Bevisstgjørende: Robin Hood Huset er en arena hvor folk møtes, deler erfaringer og kan sette egen
situasjon inn i en større sammenheng. Ansatte med bred erfaring og kompetanse bidrar til å få fram
potensialet i husvenner og hverandre gjennom samspill og samarbeid. Vi bygger og formidler kunnskap
basert på erfaringer fra arbeidet med individ og grupper, samt utvikling i fagfeltet. Stiftelsen synliggjør
og skaper debatt om aktuelle velferdsutfordringer. Arbeidet vårt bygger på erfaring og forståelse av
målgruppens behov. Robin Hood Huset er et sosialt møtested hvor man både blir utfordret og kan
møte likesinnede.
Samlet skal Robin Hood Huset være et åpent, styrkende og bevisstgjørende hus. Huset er et pusterom
for mennesker som trenger et sted å møtes, bli sett, delta eller bare være, her og nå og på livsveien.
Derav slagordet «Robin Hood Huset – et pusterom på veien».
VÅRT MENNESKE- OG SAMFUNNSSYN
Samfunnet og mennesket er uløselig bundet til hverandre: menneskene definerer samfunnet og
samfunnet påvirker mennesket. Vi bygger vårt arbeid på en grunnleggende idé om enkeltmenneskets

rett til frihet, deltagelse og verdighet, samt menneskets evne til å treffe meningsskapende etiske valg
og stå til ansvar for disse. Samtidig erkjenner vi at det finnes maktstrukturer og strukturelle hindringer
som begrenser menneskets muligheter.
Mennesket er et produkt av sine omgivelser, men også en premissleverandør – vi både produserer,
reproduserer og forandrer livsbetingelsene våre. Mennesket er handlende og skapende, og gjennom
å endre sin praksis endrer det både seg selv og sine omgivelser. Vi anerkjenner at alle mennesker har
ressurser og kapasitet til selv å definere egen situasjon og utvikle handlingsstrategier. Samtidig er
avmakt, utenforskap og passivisering en del av det å være vanskeligstilt og marginalisert. Gjennom å
definere sin egen situasjon og forstå den som del av et større bilde, kan mennesker i fellesskap jobbe
for en løsning som gavner dem og samfunnet som helhet.
Menneskelig utvikling skjer i utveksling med andre mennesker og med omverdenen. Mennesket
tenker, føler og handler i samspill med andre og på grunnlag av gitte materielle og sosiale forhold.
Disse forholdene er hverken statiske eller bestemmende, det vil si forholdene både begrenser og utgjør
muligheter for menneskelig utvikling, dermed kan mennesker delta i å endre og utvikle levekårene
sine.

VÅR ARBEIDSMODELL
Robin Hood Huset arbeider både på individ-, gruppe- og systemnivå. Arbeidet på de ulike nivåene
bygger på hverandre og påvirker hverandre gjensidig. Husets tilbud har som mål å styrke den enkeltes
kunnskap, handlingskompetanse, og muligheter for deltagelse i samfunnet. Gjennom vårt arbeid søker
vi å synliggjøre og endre samfunnsstrukturer som opprettholder og skaper ulikhet og utenforskap. Vi
utfordrer maktstrukturer og strukturelle hindringer, og legger til rette for sameksistens i mangfold,
felleskap basert på samarbeid og samspill, delt ansvar, demokratiske praksiser og deltagelse.
Gjennom våre daglige møter med mennesker i sosialt og økonomisk vanskelige situasjoner får vi
innblikk i samfunnsutfordringer og utilsiktede konsekvenser av strukturelle endringer. Avmakt,
utenforskap og passivisering er en del av det å være vanskeligstilt og marginalisert. Ved å være en
arena hvor mennesker kan utveksle informasjon og dele erfaring tilknyttet egen livssituasjon kan de se
egen situasjon i en større sammenheng. Slik legges et grunnlag for kollektiv handling bygget på et
grunnleggende prinsipp om deltagende demokrati hvor personlige og kollektive erfaringer kan spille
en større og utviklende samfunnsrolle.
Robin Hood Husets tilbud er ikke statiske, men bygger på vårt mandat, en analyse av eksisterende
behov og muligheter, samt hvilken kompetanse vi har eller kan hente inn til organisasjonen. Frivillige
har gjennom hele husets historie vært sentrale for driften, og frivillige har, i likhet med andre
husvenner, stor innflytelse på tilbudene. Noen av tilbudene har hatt kort levetid, andre har eksistert
lenge. Husvenner har også hele tiden kunnet påvirke arbeidet i huset gjennom å delta i drift og utvikling
av tilbud, gi tilbakemeldinger og gjennom styredeltagelse. Omfanget av involvering og deltagelse
varierer, men det er en klar intensjon med huset at brukerne oppmuntres til å utfolde egne evner og
synspunkter.
Som et åpent og sosialt møtested, ressurs- og kompetansesenter for økonomisk vanskeligstilte og
nettverkssøkende i Bergen, har vi opparbeidet en bred kontaktflate og høy tillit i målgruppen. Dette
gir oss en unik mulighet til å både observere, være til stede og samle kunnskap som skaper rom for å
endre og forbedre enkeltpersoners liv og mestring. Vi har også en posisjon der vi kan formidle denne
kunnskapen for å forbedre praksiser og mobilisere for å endre samfunnsstrukturer.

Robin Hood Husets oppdrag er å drive et åpent, rusfritt og livssynsnøytralt møtested, ressurs- og
kompetansesenter for økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende i Bergen og omegn. Målet for
driften er å
● lindre opplevelsen av utenforskap og ulikhet for økonomisk og sosialt vanskeligstilte
● styrke økonomisk og sosialt vanskeligstiltes muligheter, handlingskompetanse og deltagelse
● bygge og formidle kunnskap om marginaliserte grupper i samfunnet
● synliggjøre hull i velferdssystemer, avvik i forvaltningspraksis og behov for politisk handling

VÅRE VERDIORD
Åpen
•
•
•
•
•

Robin Hood Huset er et åpent hus hvor alle er velkomne og selv definerer sin deltagelse.
Våre tilbud er åpne og gratis – vi behovsprøver ikke.
Vi åpner for møter mellom mennesker og gir en arena for felleskap.
Vi møter alle med omsorg, vennlighet og respekt.
Vi er åpne for omstilling i møte med endrede behov i samfunnet.

Styrkende
• Vi anerkjenner og berikes av hverandres bidrag og ressurser, og vi tilrettelegger for
likemannsarbeid.
• Vi styrker menneskers kompetanse gjennom mulighet for inkludering og aktivitet.
• Vi styrker vanskeligstiltes mulighet for å ta del i sosiale fellesskap og sosial kapital.
• Vi styrker målgruppens stemme gjennom å stimulere til økt samfunnsdeltagelse.
• Vi gir styrke gjennom næring til vekst og utvikling.
Bevisstgjørende
• Vi tilbyr en arena hvor folk møtes, deler erfaringer og kan sette egen situasjon inn i en større
sammenheng.
• Vi bygger og formidler erfaringsbasert kunnskap.
• Vi synliggjør og skaper debatt om aktuelle velferdsutfordringer.
• Vi har ansatte med bred erfaring og kompetanse, som gjennom samspill og samarbeid bidrar
til å utløse potensialet i husvenner og hverandre.
• Vi bygger vårt arbeid på erfaring og målgruppens behov.

